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แบบสรุปรายงานผลโครงการ/กิจกรรม   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ประเภท ()  โครงการ   (   )  กิจกรรม 

1. ชื่อโครงการหลัก  โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัด
ปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว รหัส 08-02-10-007  

2. ชื่อกิจกรรม  โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน หมู่ที ่3 บ้านวังยาว 
ต าบลคลองหินปูน อ าเภอวังน  าเย็น จังหวัดสระแก้ว รหัส 08-02-10-007 

3. ระยะเวลาด าเนินงาน  เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2562 
4. ผู้ด าเนินการ  อาจารย์วุฒิวัฒน์ อนันต์พุฒิเมธ  
5. สถานที่ด าเนินงาน  หมู่ที ่3 บ้านวังยาว ต าบลคลองหินปูน อ าเภอวังน  าเย็น จังหวัดสระแก้ว รหัส 08-02-10-007 

                                                                                                                                                         
4. ผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค ์

วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 
 

การบรรลุความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ 
บรรลุ 
() 

ไม่บรรลุ 
() 

1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ทักษะ
ด้านการออกแปรรูปจากผ้าทอ
พื นเมืองของชุมชน 

ประชาชน/กลุ่มอาชีพประเข้าร่วมโครงการ จ านวน 
20 คน ได้รับการพัฒนาการออกแบบประยุกต์ผ้า
ทอพื นเมืองเพ่ือแปรรูปผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มี
รูปแบบที่สอดคล้องกับความต้องการทางการตลาด 
ได้รับความรู้เพ่ิมขึ น  

  

2. เพ่ือพัฒนาการออกแบบ
ประยุกต์ผลิตภัณฑ์ผ้าทอของ
ชุมชน ให้มีรูปแบบที่
สอดคล้องกับความต้องการ
ทางการตลาด 

ประชาชนทีเ่ข้าร่วมโครงการ จ านวน 20 คน ได้เพ่ิม
ทักษะแก่กลุ่มทอผ้าของชุมชนในการออกแบบ แปร
รูป ลวดลาย จากผ้าทอพื นเมือง ช่วยให้ช่างทอผ้า
ของหมู่บ้านสามารถเห็นภาพรวมรูปแบบการแปร
รูป ลวดลาย ของผ้าพื นเมืองจากชุมชนได้ก่อนการ
ทอผ้าจริง  

  

3. เพ่ือยกระดับคุณภาพของ
สินค้าผ้าทอพื นเมืองให้เป็นที่
ยอมรับทางการตลาด สร้าง
มูลค่าของผลิตภัณฑ์ของชุมชน
ให้สูงขึ น 

การออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื นเมืองของชุมชน
ช่วยยกระดับให้สินค้ามีมูลค่าผลิตภัณฑ์สูงขึ น และมี
รายได้จากการทอผ้อเมือง 2,000 บาทต่อปี   
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5. ผลการด าเนินโครงการตามตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

 

การบรรลุความส าเร็จ
ตามตัวชีวัด 
  

เชิงปริมาณ  
1. จ านวนคนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน 20 คน  20 คน จ านวนสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ 20 คน       

คิดเป็นร้อยละ 100    

2. จ านวนผลิตภัณฑ์ท่ีไดร้ับ
การพัฒนา จ านวน 1 ผลิต
ภัฑ์ คือ  
ผ้าทอที่ย้อมโดยสีธรรมชาติ
ทอและแปรรูป จากการออก
ลายผา้ที่ออกแบบโดยชุมชน 
เรียกว่า ลายสร้อยดอกแก้ว
วังยาว  

 1 ผลิตภณัฑ ์

ได้ผลิตภัณฑ์จากการด าเนินโครงการจ านวน 1 
ผลิตภณัฑ์ คิดเป็นร้อยละ 100 

  

3. รายได้ที่เพิ่มขึ นของกลุ่ม
อาชีพหรือครัวเรือน  

2,000 บาท 
ต่อป ี

สมาชิกครัวเรือนเป้าหมาย จ านวน 1 ราย มี
รายได้ เพิ่มขึ นจากกิจกรรมที่อบรม 2,000 
บาท/ปี 

  

 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

 

การบรรลุความส าเร็จ
ตามตัวชีวัด 
  

เชิงคุณภาพ  
1. กลุ่มเป้าหมายสามารถ
การปฏิบัติการตามทักษะ
ที่ได้เรียนรู้ได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

ร้อยละ 80 

มีความต่อเนื่องคิดเป็นร้อยละ 80 

  

 
6. งบประมาณ          
 งบประมาณแผ่นดิน  งบประมาณรายได้     (   )  บ.กศ. (  )  กศ.ปช.    
  งบอ่ืน ๆ ………….…… 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

  ประเภทงบ/หมวด   รายการ ร้อยละการเบิกจ่าย 

  แผน ผล  

 งบประมาณแผ่นดิน  บาท   111,094 บาท   89.16 % 

รวม 124,590 บาท 111,094 บาท 89.16 % 
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7. จุดเด่นของโครงการ / กิจกรรมในครั้งนี้  
7.1 เป็นโครงการที่สามารถใช้ศักยภาพชุมชนมาต่อยอดพัฒนาเพื่อรักษาภูมิปัญญาดั งเดิมให้ยั่งยืน 
7.2  เป็นโครงการที่สามารถเสรมิทักษะและสร้างรายได้ให้กับผู้ที่เขา้ร่วมโครงการ  

8. จุดที่ควรพัฒนา 

8.1 ควรพัฒนาการผลติวัสดุจากผา้ทอให้เกิดในหมู่บ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วัสดุที่เป็นธรรมชาติที่ต้องพัฒนา  
8.2 ควรมีแผนการในเรื่องการพัฒนาบริหารจัดการกลุ่ม บุคลากร วตัถุดิบ   เงินทุน การขนส่ง  การตลาด เพื่อให้เกิด

รายได้ใน และเกิดความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ 
8.3  ควรหาเครือข่ายหรือหน่วยงานภายนอกเข้ามาสนับสนุนในมิตอิื่นๆเพิ่มเตมิ ทั งภาครัฐ เอกชน และภาคธุรกิจที่

เกี่ยวข้อง  
 
 สรุปผลการด าเนินงาน (เฉพาะโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ) 
 

          ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 จากการสอบถามจากกลุ่มครัวเรือนเป้าหมาย และกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการ  จ านวน 20 คน คิด
เป็นร้อยละ 100 จากผู้เข้าร่วมโครงการทั งหมด ผลการด าเนินโครงการพบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 80 
          ผลการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 วัดผลผู้เข้าร่วมโครงการ โดยวิธีการสอบถาม ความรู้ความเข้าใจในการกิจกรรมที่อบรม พบว่า
ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมโครงการทั งหมด มีความรู้ความ
เข้าใจวิธีการแปรรูปผ้าทอ อยู่ในเกณฑ์ที่ร้อยละ 80  
          ผลการติดตามการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 ผู้ที่เข้ารับการอบรม มีการบูรณาระหว่างกันและกัน และช่วยกันเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ น 
ทั งนี เป็นกลุ่มวิสาหกิจที่ต้องท างานร่วมกันและแบ่งหน้าที่กันท าตามความช านาญ 
 

9. ข้อเสนอแนะ 
ควรท าโครงการต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดการพัฒนาต่อเนื่องขึ น นอกจากนี ควรหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท าความ

ร่วมมือร่วมกันเพ่ือให้เกิดการบูรณามากยิ่งขึ น ทั งนี เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริง  
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10. แนบภาพกิจกรรมโครงการละ 3-5 ภาพ (ไฟล์ .jpg) 
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                               ...............................................     ลงช่ือผู้รายงาน 
 (อาจารย์วุฒิวัฒน์ อนันต์พุฒิเมธ) 

                        ต าแหน่ง อาจารย์ 
 วันเดือนปีท่ีรายงาน…3…../…ส…ค…/…62….. 

 
 
 

                         .................................................      เห็นชอบรายงาน 
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เศกพร ตันศรีประภาศิริ) 

               ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 
วันเดือนปี ………../……………/…………….. 

 

 


